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Hírek a cseh piacról 
 
 / Komerční banka 
2/16 A Komerční banka 2010 4Q gazdasági eredményei 
jobbak voltak mint az elemzık várakozásai, mivel a több 
szolgáltatott hitelnek, a több betétnek és az alacsonyabb 
személyi költségeknek köszönhetıen magasabb volt a 
hozam. A másik oldalon viszont a Komerční bankánál az 
elmúlt negyedévhez képest magasabbak lettek a rossz 
hitelek kiigazító tételei, ami csalódást okozott, viszont az 
ok adó-karakterő is lehet. Ezen kívül a társaság 
menedzsmentje kijelentette, hogy 2011-ben 270 koronás 
részvényenkénti bruttó osztalékot fizet ki. 
Összességében az eredmények jobbak voltak mint az 
elemzık konszenzusa, és a bejelentett osztalék is 
magasabb, mint a befektetık várakozása, ezért a 
befektetık pozitív reakcióját várjuk.  
 
/ Telefonica O2 ČR 
18/2 A telekommunikációs társaság negyedik 
negyedéves nyeresége jelentısen csökkent a leírások 
miatt. A tiszta nyereség elérte az 1,91 milliárd cseh 
kolonát, miközben a becslések 2,27 milliárdról szóltak. A 
társaság bevételei elérték a 13,96 milliárd koronát. Az 
egész 2010-es évben a bevételek 7%-al 55,65 milliárd 
koronára csökkentek. A tiszta nyereség bár 12,28 milliárd 
koronára emelkedett, azonban erre egy egyszeri tétel 
volt nagy kihatással. Az OIBDA szintjén a társaság 
teljesíteni tudta az célokat. A társaság 40 koronás 
részvényenkénti osztalékot javasol. A vezetıség azzal 
számol, hogy a 2011-es évben az OIBDA-nyereség 1-5 
százalék között mértékben esik majd vissza.   

Mi fog történni? – várható események 

/ 2/23 CETV – 4. negyedéves gazdasági eredmények 
/ 2/24 NWR – 4. negyedik negyedéves eredmények 
/ 2/25 Erste Bank – 4. negyedéves eredmények 
 

A PX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális hét  Változás 
% 

PX 1 238,20 1237,20 - 0,08 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A prágai tızsdén a múlt hét folyamán jobbára pozitív 
hangvételben zajlott a kereskedés. A csütörtöki záró 
fázisban elszenvedett jelentıs veszteségeket a pénteki 
nap folyamán ledolgozta, ezzel a PX index a hetet 
különösebb elmozdulás nélkül zárta. Az index 1 237,20 
ponton zárt. Prágában is folytatódott a gyorsjelentési 
szezon, az eredményekrıl beszámolt a Komerční banka 
és a Telefonica O2. A Komerční banka nagyon jó 
eredményekrıl és rekord mértékő nyereségrıl számolt 
be, ennek ellenére a részvényei a hét alatt 2%-al 
kerültek lejjebb. A csökkenés mögött minden bizonnyal a 
jövıt illetı nem túl meggyızı kommentár állt, illetve az 
osztalék mértéknek fenntarthatósága. A Telefonica O2 
összességében csökkent, mely heti bontásban 1,25%-al 
került lejjebb és ezzel ismét visszatért a 400 koronás 
szint alá. A másik oldalon az eredmények után 
elszenvedett veszteséget eltörölte az Unipetrol, az 
ugyanis csaknem 5%-al került feljebb. Ezen kívül 
különösebb hírek nélkül délnek vette az irányt az NWR, 
mely több mint 4%-ot veszített értékébıl. Jelentıs 
veszteséggel zárta a hetet a Philip Morris is (-4,25%).  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 
 

/ Az elızetes adatok szerint Csehországban múlt év 
utolsó negyedévében a GDP éves összehasonlításban 
2,9%-al emelkedett. A harmadik negyedévhez képest 
0,5%-ot tett ki a növekedés. A negyedik negyedéves 
GDP növekedése elmaradt a várakozásoktól, mivel azok 
éves  3,2, míg negyedéves 0,8%-os emelkedésrıl 
szóltak. A negyedik negyedévre jó hatással volt az 
élénkülı ipar, ami leginkább az autógyártásnak, 
elektrotechnikai cikkeknek és a gépipar növekedésének 
volt köszönhetı. A másik oldalon továbbra is az 
építıiparban és a mezıgazdaságban volt tapasztalható 
csökkenés.  
Az elızetes adatok szerint a cseh gazdaság az egész 
2010-es év alatt 2,3%-al emelkedett.  
 
 

Fio o.c.p., a.s. 
                                                                        Kollárovo nám. 15, 811 06 Bratislava 

    www.fiobroker.hu, www.fio.sk, e-mail: research2@fio.cz 

Fio Heti jelentés 
 

Tıkepiaci hírek 

Fio o.c.p., a.s. 



 
 
/ 29/18 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  U 
 
 
 
 

USA 
(Január) 
/ 2/24 Új lakások értékesítései (Január) 
/ 2/25 GDP 4. negyedév (Január) 
/ Gyorsjelentési szezon – 2/22 Home Depot, Walmart 
2/23 Lowe's Co 2/24 General Motors, Target 
 
Hírek az amerikai piacról 

/ 2/14 A General Electric (GE) arról számolt be, hogy 
az angol John Wood Group egyik divízióját 
megvásárolná. A tranzakció értéke elérné a 2,8 milliárd 
dollárt. A General Electric ezzel a lépéssel az 
olajtermékek kitermelése terén szeretné megerısíteni a 
pozícióját és kihasználni a növekvı keresletet. A 
társaság folytatja az akvizíciók sorozatát, melyet még 
néhány évvel ezelıtt indított útjára, miután 2007-ben 
megvásárolta a Vetco Gray olajtársaságot. A társaság 
továbbá közölte, hogy az elkövetkezendı években az 
akvizíciók költött összeg elérheti a 30 milliárd dollárt. 

/ 2/16 A Dell (DELL) amerikai technológiai társaság 
nyilvánosságra hozta a 2010-es negyedik negyedévi 
eredményeit. A bevételek 15,69 milliárd dollárt tettek ki, 
melyek így nem érték el az elemzık által várt 15,74 
milliárd dollárt. A tiszta nyereség sokkal jobban alakult, 
az ugyanis 89%-al 963 millió dollárra emelkedett 
(részvényenként 0,53 USD), miközben az elemzık 
mindössze 707 millió dollárt vártak (0,37 USD). 

/ 16/2 A mezıgazdasági technikai cikkek gyártásával 
foglalkozó Deere & Co. megemelte a kilátásokat, mivel a 
mezıgazdasági termékek emelkedése miatt Észak-
Amerikában megnıtt a kereslet a traktorok és már 
mezıgazadási gépek iránt. Ez a régió a bevételek 2/3-át 
teszi ki. A Deere ugyanakkor arról is beszámolt, hogy az 
elsı fiskális negyedévi nyeresége több mint a duplájára 
nıtt, az ugyanis 513,7 millió dollárt tett ki 
(részvényenként 1,20 USD), miközben a becslések 
részvényenkénti 0,99 dolláros nyereségrıl szóltak. A 
bevételek éves szinten 27%-al 6,12 milliárd dollárra 
emelkedtek. Az egész fiskális évre a bank 2,5 milliárd 
dolláros nyereséget várt a korábban becsült 2,1 milliárd 
dollár helyett. 

/ 2/17 A grafikus kártyák gyártásával foglalkozó Nvidia 
Corp. negyedik negyedéves jelentésében arról számolt 
be, hogy a tiszta nyeresége  31%-al 171,7 millió 
dollárra emelkedett, miközben a bevételek 9,8%-al 
886,4 millió dollárra csökkent. A bevételek csökkenését 
komepnzálta az Intellel kötött új megállapodás. A 
társaság ugyanakkor megemelte az idei negyedévre 
szóló kilátásokat, mivel a bevételek negyedéves 6 - 8 
százalékos emelkedésével számol (939,6 millió USD). Az 
elemzık korábban 889,6 millió dollárt jósoltak.  

A Dow Jones, a Nasdaq és az S&P 500 mozgása 
 

Index Múlt hét  

 

Aktuális hét 

 

Változás 
% 

DJ 12 273 12 391 + 0,96 

NASDAQ 2 809 2 834 + 0,87 

S&P 500 1 329 1 343 + 1,04 
 
Kommentár az indexek mozgásához 
 
/ Az S&P 500 index a múlt héten egy olyan szinten zárt, 
ahol legutóljára 2008 júniusában tartózkodott és egyelıre 
még  a gyengülés jeleit sem mutatja. Akárcsak a korábbi 
hetek alkalmával most is a gyorsjelentési szezon szolgált 
támogatásul (az eddig 395 jelentett társaság 72%-a 
várakozásokat fölülmúló eredményekrıl számolt be). A 
másik emelkedı jelzés a FOMC-tıl érkezett, mivel a FED a 
legutolsó kamatdöntı ülésén 3,4 – 3,9 százalékra emelte 
meg az idei évi gazdasági növekedés becsléseit a korábbi 
3 – 3,6 százalékról. A másik oldalon viszont negatívan 
értékelhetıek az inflációs adatok, melyek a vártnál 
gyorsabb ütemben emelkedtek és azt erısítik meg, hogy 
a kvantitatív lazítás és a magasabb nyersanyagárak egyre 
jobban beépülnek a hagyományos árakba. A magas 
munkanélküliség miatt azonban nem számíthatunk az 
infláció jelentıs emelkedésével, ennek ellenére érdemes 
lesz odafigyelni, hogy a FED hogyan állítja majd meg 
az árak emelkedését. A gyengülı dollár és az arab 
térségben egyre jobban terjedı lázadások szinte 
törvényszerően emelték meg az olaj (86,2 USD) és az 
arany árfolyamát (1 383,5 USD). Az egyes szektorok 
közül az energetikai emelkedett a legnagyobb mértékben 
(+3,7%). A kereskedési hét végére nyomás alá kerültek 
az Apple részvényei Steva Jobs, a társaság vezérének 
egészségügyi állapota miatt. 
 
Mi történt? – a múlt hét legfontosabb eseményei 

/ A kiskereskedelmi forgalom az USA-ban januárban 
0,3%-al emelkedett a várt 0,5%-os emelkedés helyett. Az 
elızı, 0,6%-os növekedést 0,5%-ra igazították ki. A 
gépkocsiktól megtisztított kiskereskedelmi forgalom 
szintén 0,3%-al emelkedett, miközben a várakozások 
0,5%-os növekedésrıl szóltak. 

/ A fogyasztói árindex januárban éves szinten a 
várakozásoknak megfelelıen 1,6%-ra nıtt a korábbi 
1,5%-ról. Az élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított 
index 1%-al emelkedett (várt: 0,9%). 

Mi fog történni? – várható események 

/ 2/22 S&P/Case-Shiller lakásárindex (December) 
/ 2/22 Fogyasztói bizalom (Február) 
/ 2/24 Tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya 
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Hírek a német piacról 
 
/ 2/14 A Barclays Capital 19,5 euróról 18,5 euróra 
csökkentette a Lufthansa (LHA) részvényeinek célárát. 
Az ajánlás továbbra is egyenlı súlyozáson maradt. 
 
/ 2/15 Németország három legnagyobb autógyára, a 
BMW (BMW), a Volkswagen (VOW3) és a Daimler (DAI) 
a 2011-es várhatóan rekord mértékő eredményeivel 
fölülmúlják a válság elıtti szinteket. Emögött az USA-ból 
és Kínából érkezı magasabb kereslet áll. A Daimler 
vezérigazgatója, Dieter Zetsche úgy nyilatkozott, hogy a 
cég növekedését a gyári kapacitás korlátozottsága fogja 
majd vissza, nem pedig a kereslet mértéke. 
 
/ 2/15 Egyesül a Deutsche Boerse és a NYSE Euronext. 
Ezzel a világ legnagyobb részesedését szerzik majd meg 
a részvénypiacokon illetve a derivatív piacokon. A NYSE 
részvényesei minden egyes részvény után 0,47 darab 
részvényt kapna kaz újjonnan alakuló társaságból. 
 
/ 2/16 A Daimler német autóipari társaság csalódást 
keltı 2010 negyedik negyedéves eredményekrıl számolt 
be. A bevételek éves szinten csaknem 24%-al 26,4 
milliárd euróra nıttek, ami fölülmúlta az elemzık által 
várt 25,8 milliárd eurót. Az üzemi nyereség azonban 
sokkal rosszabbul alakult, az ugyanis 1,56 milliárd eurót 
tett ki (részvényenként 0,99 EUR), miközben az elemzık 
2,03 milliárd eurót vártak (1,25 EUR). A legnagyobb 
csalódást a luxuskocsik divíziója jelentette, ahol a 
nyereségi hányad az elızı negyedévi 9,5%-ról 8,3%-ra 
csökkent. 
 
/ 2/17 Az Infineon (IFX) német technológiai társaság 
nagy lehetıséget lát az energiatakarékos félvezetıi 
termékek terén, melyeket elsısorban az autóiparban és 
a vasúti közlekedésben használatosak. Az Infienon az 
elmúlt két esztendı során nagy változásokon esett át, 
mivel eladta két veszteséges divízióját. Az egyik a 
mobilchipek divíziója volt, melyet 1,4 milliárd dolláért az 
Intelnek adott el. Az Infineon vezérigazgatója, Peter 
Baur úgy nyilatkozott, hogy a társaság számára jelenleg 
2,7 milliárd euró áll rendelkezésre, melyet további 
befektetésekre, osztalékok kifizetésére és az esetleges 
akvizícióra szánnak.  
 
/ 2/18 A Jefferies vételrıl tartásra csökkentette a 
Fresenius Medical Care (FME) részvényeire szóló 
ajánlását. A célár továbbra is 49 euró maradt. 
 

A DAX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

DAX 7 371 7 427 + 0,75 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ Az európai piacokon sorozatban már harmadik hete 
uralkodik kedvezı hangulat, a fıbb indexek megtoldották 
korábbi maximumaikat, a német DAX index is hároméves 
csúcsok közelében tartózkodik. A piacokra kedvezı 
hatással volt az európai és amerikai jól alakuló 
gyorsjelentési szezon. A befektetık figyelmen kívül 
hagyták a közel-keleti eseményeket, valamint azt, hogy a 
kvantitatív lazítás eredménye és a magas energiaárak 
lassan beépülnek az inflációs adatokba. A pénteki 
kereskedés során már enyhült az emelkedés, miután 
Kínában megemelték a banki tartalékokat, hogy 
visszafogják az ottani gazdaság túlságosan gyors 
növekedését. A DAX index képviselıi közül elsısorban 
a ciklikus részvények jeleskedtek élen a Commerzbank 
papírjaival (+6,8%), ıket követte a Heidelberg Zement 
(+6,2%) és a BASF (+6%). A másik oldalon nyomás alá 
kerültek az autógyárak, amelyek feltehetıen a Daimler (-
6,9%) eredményeit reagálták le. A NYSE Euronext 
közelgı felvásárlása miatt a Deutsche Boerse részvényei 
6,7%-al estek vissza. 
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ 2010 negyedik negyedévében a GDP növekedése az 
elızetes adatok szerint 4,0%-ot tett ki (éves szinten, 
szezonális hatásokkal együtt), míg negyedéves szinten 
0,4%-ot (szezonálisan megtisztítva) a várt 4,1%-os 
(éves) és 0,5%-os (negyedéves) emelkedés helyett. 

/  A ZEW jelenlegi helyzet indexe februárban 85,2 
pontot tett ki (várt: 83 pont) a korábbi 82,8 pont helyett. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 2/21 IFO vállalkozói hangulat (Február) 
/ 2/25 Fogyasztói árindex (Február) 
/ Gyorsjelentési szezon – 2/21 Merck KGaA 2/23 
Commerzbank, Fresenius Medical 2/24 BASF, RWE, 
Allianz, Henkel 2/25 Deutsche Telekom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kidolgozta a a Fio banka, a.s. (a továbbiakban „Fio”). A Fio a Burza cenných papírů Praha, a.s. (Prágai 
Értéktızsde) tagja, és a SPAD szegmens 13 kibocsátásának árjegyzıje. A Fio nem árjegyzı a Kit Digital, 
Inc. kibocsátásnál. 
Az összes közzétett információ csupán tájékoztató és ajánló, nem kötelezı jellegő, és a Fio nézetét 
fejezi ki. Nem lehet kizárni, hogy - tekintettel azon meghatározó tényezık változására, melyek 
alapján a közzétett információk és befektetési ajánlások készültek, illetve más tényezıkre, valamint a 
piac alakulására való tekintettel - a közzétett információk és befektetési ajánlások a jövıben 
hiányosnak vagy helytelennek mutatkoznak. A Fio a befektetési döntést meghozó személyeknek azt 
ajánlja, hogy az ezen információk szerinti befektetések megvalósítása elıtt konzultálják annak 
helyességét a brókerrel. A Fio nem felel ezen dokumentum tartalmának jogosulatlan vagy 
reprodukált terjesztéséért vagy közzétételért. 
 
A Fio kijelenti, hogy nincs közvetlen vagy közvetett, 5%-osnál nagyobb részesedése egyetlen olyan 
pénzügyi eszközök kibocsátójának alaptıkéjén sem, melyekkel a szabályozott piacokon kereskednek. 
A szabályozott piacokon kereskedett pénzügyi eszközök egyik kibocsátója sem rendelkezik több, mint 
5%-os közvetlen vagy közvetett részesedéssel a Fio alaptıkéjén. A Fio a pénzügyi eszközök egyik 
kibocsátójával sem rendelkezik a befektetési ajánlások készítését és terjesztését érintı, vagy más, a 
befektetési szolgáltatások nyújtásáról szóló megállapodással. A pénzügyi eszközök kibocsátói 
közzétételük elıtt a befektetési ajánlásokkal nincsenek megismertetve. A Fio az utóbbi 12 hónapban 
nem volt sem vezetı menedzser, sem társ vezetı menedzser egyik pénzügyi eszköz nyilvános 
kibocsátásánál sem. A befektetési ajánlások készítésében részt vevı személyek javadalma nem a Fio 
vagy a hozzá kötıdı személyek ügyleteitıl van vonatkoztatva. E személyek más eszközökkel 
sincsenek késztetve bizonyos fokú vagy irányú befektetési ajánlások közzétételére. A Fio a 
befektetési ajánlások készítése során az érdekütközéseket megfelelı belsı felosztással elızi meg, 
mely magába foglalja az egyes belsı részlegek közti információ-áramlás korlátozását, valamint a 
rendszeres belsı ellenırzést. A Fio banka, a.s. felügyeletét a Česká národní banka (Cseh Nemzeti 
Bank) látja el. 
Ezt a dokumentumot a Fio o.c.p., a.s. a Fio banka, a.s. társaságtól vette át, s ezért a tartalmáért 
nem felel. 
A Fio o.c.p., a.s. felügyeletét a Národná banka Slovenska (Szlovákia Nemzeti Bankja) látja el. 
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David Brzek-bróker, Pavel Hadroušek-bróker, Josef Dudek-bróker, Jana Havelková- bróker, Daniel 
Marvan- bróker, Chádí El-Moussawi-pénzügyi elemzı, Josef Novotný- pénzügyi elemzı, Michal Beran 
- pénzügyi elemzı, Robert Flazsa- pénzügyi elemzı, Robin Koklar- pénzügyi elemzı  


